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CDA 

Valkenswaard. 

 

Lang geleden. 
 

Op de eerste plaats de 
verontschuldigingen dat het alweer best 
lang geleden is dat u van ons een CDA info 
hebt ontvangen. Het kwam er gewoon 
niet van. Ik weet dat dit geen excuus is, 
maar ik heb het weer opgepakt en ik hoop 
u weer regelmatig op de hoogte te kunnen 
gaan houden van onze lokale politieke 
activiteiten. Aangevuld natuurlijk met een 
hoop weetjes. We willen graag iedereen 
erbij houden. Soms valt dat niet mee. Om 
de lokale politiek levend te houden gaan 
we na de zomerperiode weer wat 
politieke avonden organiseren. In 
september staat het buitengebied op het 
programma en we hopen dan op een 
grote deelname. Het  gaat daar niet alleen 
over natuur, maar vooral ook hoe we dit 
buitengebied levend en leefbaar kunnen 
houden. Daarvoor willen we graag input 
van mensen uit Valkenswaard. Wat willen 
we en wat kunnen we? Daarbij zullen we 
ook rekening moeten houden met 
landelijke regelgeving zoals de PAS 
regeling, die door de Provincie Noord 
Brabant nog eens aangescherpt is. Wil je 

er iets over weten, zorg dan dat je erbij 
bent. Je ontvangt tijdig een uitnodiging. 

Mart Wijnen 

 

Muggen, niet alleen een 
probleem voor Borkel en 
Schaft. 
Een plaag is het. Je kunt niet buiten zitten 
en kanovaarders komen huilend de kano 
uit. Ga je de heg knippen; kijk dan maar 
uit. Er komen hordes muggen 
tevoorschijn. Als CDA Valkenswaard 
hebben we dit bij de gemeente 
aangekaart. Ze hebben een bureau 
ingeschakeld om te kijken wat voor soort 
muggen het zijn. Dat is nu bekend, maar 
niet wat we eraan moeten doen. Komt dit 
door de vernatting? We gaan de 
gemeente vragen in overleg te gaan met 
de natuurorganisaties om te kijken of de 
bron aangepakt kan worden. 

 

Mooie bloemen.  
Fietsend langs de Achelse Kluis zag ik 
prachtige bloemenvelden. Tienduizenden 
margrieten en ook tienduizenden 
klaprozen. Een prachtig gezicht en een 
visitekaartje voor het gebied. Het vormt 



blijkbaar een onderdeel van het 
kloosterlandschap. Werkelijk de moeite 
waard om dit te zien. Ook naast de 
Maastrichterweg zien we prachtige 
bloemen. Het eerste jaar deed het niet 
veel, maar nu zien we rood, geel, wit en 
blauw. Een mooi mengsel en een 
verfraaiing voor het gebied. 

 

 

Lage Heide volop in 
ontwikkeling. 
Het plan Lage Heide in Dommelen krijgt 
steeds meer invulling. Het Woonbedrijf 
heeft al veel woningen opgeleverd in de 
huursector en ook van Gisbergen levert nu 
regelmatig woningen op. Ook hebben 
mensen al zelf ‘hun’ woning gerealiseerd 
op een mooi perceel. Er begint steeds 
meer beleving in het gebied te komen. De 
heggenstructuur moet zorgen voor een 
mooie uitstraling.  

 

 

 

De infodag voor belangstellenden werd 
druk bezocht en het leverde veel reacties 
op. Met deze fase gaat dus ook begonnen 
worden. 

Om een impressie van de heggen te 
krijgen hierbij een foto waar dit al 
gerealiseerd is. Na twee jaar worden die 
heggen al voller en geven zij een prachtig 
beeld. 

 

 

Westkant Markt levert al 
een beter beeld op. 
De westkant van de Markt is aangepakt, 
tenminste vast gedeeltelijk. Dit geeft al 
een veel betere uitstraling van ons dorp. 
De nieuwe bestrating en de enkele 
bomenrij die er nu al geplaatst is geeft al 
een beter sfeer. En het is nog niet af. Als 
de Westparallel er komt kan de invulling 
verder gaan en wordt ons dorp nog beter 
ingericht. Maar voor nu is het in ieder 
geval al stukken beter. Je merkt aan de 
mensen, zeker bij mooi weer, dat zij er al 
volop van genieten. 

 

Voortgang Europalaan. 
De werkzaamheden aan de Europalaan 
gaan verder. Eindelijk is de kruising 
Valkenierstraat weer open, maar het werk 
is nog lang niet af. De rotonde bij de 



Zuidelijke Randweg is geopend. Ook nog 
niet helemaal af, maar het zorgt in ieder 
geval al voor een betere doorstroming. 
Het stuk Valkenierstraat tot na de 
Bosstraat ligt er ook al in en aan het stuk 
van de Valkenierstraat naar de Kerverij 
wordt volop gewerkt. Alles in delen, 
anders wordt half Valkenswaard 
afgesloten.  

 

Maar het gaat verder en het ligt nog op 
planning. Zoals afgesproken moet het 
werk het eerste kwartaal van 2017 af zijn. 
Een hele periode overlast dus nog, maar 
het moet nu eenmaal een keer gebeuren. 
Indien iemand nog opmerkingen of vragen 
heeft, dan kan men daar altijd mee 
terecht bij de fractie. Maar natuurlijk kun 
je ook altijd de projectleider van de 
gemeente even bellen. Meer gegevens te 
vinden op de website van de gemeente. 

Bus naar Handel. 
En ze gingen weer…. Twee bussen naar 
Handel met mensen die er toch nog graag 
naar toe gaan, maar er zelf niet meer 
kunnen komen. Het CDA Valkenswaard 
heeft voor de derde keer geregeld dat dit 
ging, samen met Thea Heijmans van 
Valkenhof en met Jos Peters ( namens het 
CDA ) en natuurlijk onze Joost, is dit weer 
gelukt. Veel oudere mensen hebben een 
prachtige dag gehad. Het bedevaartoord 
Handel roept bij velen nog goede 
herinneringen op. Dankzij steun van de 
Stichting Mariakalender hebben we ook 

de tweede bus weer kunnen laten rijden. 
En er was veel vraag naar. 

 

 

Het is goed dat je dit voor de medemens 
kunt doen. In Handel ging men naar De 
Bron en daar kreeg men koffie en gebak. 
Ook nog een lunchpakket en drinken. En 
dan ook nog naar de mis. Handel is echt 
een belevenis. Blij dat dit weer gelukt is. 
Iedereen die daaraan heeft meegeholpen; 
bedankt! 

Bijzondere dieren in de 
natuur. 
Ook in onze natuur kun je bijzondere 
dieren tegen komen. Natuurlijk praten 
heel veel mensen over de wilde zwijnen, 
maar die sopt je niet zomaar. De dieren 
zijn slim en weten zich goed te verbergen. 
Daarom is de nul optie die de Provincie 
voorstelt ook een utopie. Maar er zal 
zeker geregeld moeten worden dat er niet 
teveel komen. Wel zien we ook veel 
roofvogels in ons gebied. Zeker in het 
gebied van de Dommel komen 



verschillende soorten voor. Een prachtig 
gezicht om zo’n vogel in de lucht te zien. 
Daarnaast ook veel reeën en natuurlijk 
ook de runderen die we zien die voor de 
begrazing moeten zorgen. 

 

Al met al leven we in een prachtig gebied. 
Samen met de 5 andere gemeenten willen 
we dit gebied nog beter maken. Niet 
alleen voor de natuur, maar denk ook aan 
de recreatie. Fijn fietsen en wandelen. 
Picknicken in de Malpie of in de 
Leenderbossen. De kastelen bezoeken in 
Heeze en Hamont/Achel, het prachtige 
klankenbos in Neerpelt, het Schepenhuis 
in Budel, de Vengbergsemolen in ons 
eigen Valkenswaard. Allemaal pareltjes die 
we vinden in De Groote Heide. Let op; er 
gaat een fotowedstrijd georganiseerd 
worden voor het gebied De Groote Heide. 
Kun je vast plaatjes schieten om mee te 
gaan doen. 

 

Ken je dit? 

 

De Duitse begraafplaats in het Kattenbos 
in Lommel. Een gigantische begraafplaats 
die niet zo bekend is als onze eigen 
begraafplaats van de geallieerden aan de 
Luikerweg, of die van de Polen in Lommel. 
Maar er liggen wel veertig duizend Duitse 
soldaten uit de Tweede Wereld Oorlog 
begraven. Erg indrukwekkend en dichtbij. 

CDA Valkenswaard voor de 
zorg. 
Nu blijkt dat Valkenswaard nogal veel geld 
over lijkt te houden op het budget wat er 
gekregen is voor de zorg stel de fractie de 
vraag of er wel voldoende zorg gegeven 
wordt aan de mensen die dit nodig 
hebben. Onze fractie gaat nauwlettend 
volgen of de middelen goed worden 
ingezet. Immers de veranderingen, zeker 
bij dementie en de daarbij behorende 
mantelzorg baren ons zorgen. Onze fractie 
zal hier zeker aandacht voor vragen. 

Signaleer je problemen op het gebied van 
de zorg of denk je dat mensen iets te kort 
komen? Geef dit dan door aan de fractie. 
Via de website kun je de vragen stellen. 
www.cdavalkenswaard.nl  

 

Wateroverlast. 
De fractie heeft vragen gesteld aan het 
college over de wateroverlast van de 
afgelopen tijd. Naar aanleiding van die 
vragen gaat de gemeente opnieuw de hot 
spots inventariseren en samen met de 
mensen kijken of er iets aan te doen is. 
Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. 
Door de verstening van o.a. veel tuinen en 
openbaar gebied wordt het probleem 
steeds groter. Het CDA Valkenswaard wil 
dat dit wordt aangepakt. We willen een 
beleid dat rekening houdt met de 
klimaatveranderingen en de extreme 
omstandigheden. Als er gebouwd gaat 
worden moet dit aspect worden 

http://www.cdavalkenswaard.nl/


meegenomen.  Op korte termijn zal dit 
niet te realiseren zijn, maar er dient een 
lange termijn plan te komen, samen met 
het waterschap om de problemen aan te 
pakken. 

 

Breder fietspad op de 
Malpie. 
 

De huidige fietspad van de Malpie is te 
smal. Zeker met de toename van de 
electrische fietsen wordt dit steeds 
gevaarlijker. Deze pas is niet alleen een 
recreatieve fietspad, maar ook een 
verbinding tussen Borkel en Schaft en 
Valkenswaard. De fractie wil daarom 
aanpassing van dit fietspad en wel zo snel 
mogelijk. 

Nieuwe fietspad tussen de 
wijk De Lage Heide en de 
Kromstraat. 
De fractie van het CDA Valkenswaard gaat 
vragen stellen over de stand van zaken 
met betrekking tot het fietspad. Aan de 
Dommelse kant ligt een perfect fietspad, 
maar aan de kant van Valkenswaard is dit 
nog uitermate slecht. De fractie vindt dat 
dit snel moet worden opgepakt.  

Overlast van bomen in de 
wijken / straten. 
Op diverse plaatsen in de straten van 
Valkenswaard vinden mensen overlast van 
bomen die eigenlijk te groot worden voor 
die plaats. In het verleden is er te weinig 
rekening gehouden met de soort bomen 
die geplant zijn. Het CDA Valkenswaard is 
voor groen in de wijk, maar indien de 
overlast van bomen te groot wordt moet 
hier, in overleg met de bewoners uit de 
straat, iets aan worden gedaan. Het gaat 
niet om de blaadjes die van de bomen 

vallen en wij vinden ook dat er groen in de 
wijk moet. Dat is voor de leefbaarheid. 
Maar die leefbaarheid moet niet leiden tot 
echte overlast. Het CDA vraagt hiervoor 
een plan van aanpak. 

In onze volgende uitgave willen we 
graag aandacht besteden aan wat 
er leeft bij onze leden. Wat vinden 
we van de zorg? Wat vinden we dat 
beter kan? Maar wat vinden we ook 
dat goed is? Samen werken aan een 
nog beter leven in Valkenswaard. 
Dat is onze doelstelling en daar zet 
het CDA Valkenswaard zich voor in. 
Goed en gezond leven, maar vooral 
ook samen leven. Natuurlijk gaat het 
over diverse belangen en ook 
individuele, maar wij als politiek 
zullen een afweging moeten maken 
voor het algemeen belang en dit ook 
duidelijk uit kunnen leggen. Daar 
staan we als CDA Valkenswaard 
voor. Uitleggen waarom we het 
doen. 

 

Voor verder info: 

www.cdavalkenswaard.nl hier vind u ook 
de contactgegevens van de fractieleden. 

06 – 127 76 707 of 
mwijnen@onsbrabantnet.nl 
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